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Сажетак
Овај чланак скреће пажњу на побољшањe методa
неопходних у решавању случајева високе корупције и
организације државнихоргана за спровођење закона
ууспешнојборбипротивкорупцијеисвихдругихте
шкихкривичнихдела.Пресвега,речјеоорганизацији
Агенцијезаборбупротивкорупцијекоја јеобликова
накаоврховнакоординација,каоикључнипринципу
спровођењупроцеснихрадњикојепредузимајудржав
ниорганиисудови.Затим,изнетајестудијастварног
случајакорупцијекојијошувекнијерешенупотпуној
надлежности, нити је добиоинституционализовани
одговорнакриминалилиодговарајућуприменустан
дардаКонвенцијeУједињенихнацијапротивкорупци
је(UNCAC),директноилиприликомдоношењаконач
неодлукеопокретањукривичногпоступкаупредме
тууопштеилииницијализирајућикривчинипоступак
на самом почетку, а да поступак још није започет.
Угрожен је интегритет општинске власти и борба
против корупције је перципирана утоку претходног
поступкакојибимогаобитинарушенодсумњичених
иправнихлицакојасууплетенаукорупцију,илисуу
везисањом.Координацијаиактивностизаборбупро
тивкорупцијејекомпликованпроцескојијезаснован
напринципимаUNCACиКонвенцијеУједињенихнаци
јапротивтранснационалногорганизованогкримина
ла(UNTOC).Усавременомкривичномпоступкуједнак
значајједатпринципузаконититостиипринципуле
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гитимности.Имали смо у виду да јетај легитими
тетзаправедностпредвиђенкаоједнакостстранака
предзакономидајенаслеђемодерногевропскогКри
вичногпоступка.Идејаправедногиправичногсуђења
стојинасупротнојстраниодидејакојеподржавају
остварењанамеразасебичнуреализацијусопствених
интереса, који ако нису артикулисани по закону, по
некадмогудагенеришукорупцију.Правдазамишљена
каоједнакост,могућностивољазаборбупротивко
рупцијепредстављаљућиправило,стандардиопшту
смерницузарешавањеслучајевакорупције.
Кључне речи: корупција, законитост, легитимност,
стандарди, координација, агенције за борбу против
корупције

НЕПРИМЕРЕНОБОГАЋЕЊЕ1)

Пре ма ста во ви ма јав ног мње ња не ка по на ша ња пред ста ља-
ју пер цеп ци ју ко руп ци је кроз по на ша ња ко ја по де фи ни ци ји ни су 
ко руп ци ја.2) Тер мин корупција по ти че од ла тин ске ре чи corruption 
(лат. по ква ре ност, квар ност, из о па че ност, ква ре ње, тру ље ње, под-
ми ћи ва ње, пот ку пљи ва ње...). Овај тер мин је за јед нич ки за мно ге 
је зи ке и озна ча ва до бро по зна ти со ци о ло шки фе но мен – штет ну 
по ја ву ко ја угро жа ва те мељ не вред но сти мо дер ног дру штва. “Оно 
што пред ста вља genusproximum пој ма ко руп ци ја је сте по на ша ње, 
али то мо же би ти и рад ња слу жбе ног ли ца. Још по не где се сре ће 
де фи ни ци ја ко руп ци је као: злоупотребајавневласти.»3) Ко руп ци ја 
је со ци о па то ло шки фе но мен ко ји је „те шко ухва тљив“, у сми слу да 
је там на број ка из у зет но ве ли ка, тј. да се ни де фи ни ци ја ко руп ци је, 
ни узро ци, а ни ме тод бор бе про тив овог фе но ме на не мо гу утвр-
ди ти на је дин ствен и пер ма нен тан на чин. Ко руп ци ја спа да у оне 
пој мо ве, од но сно ка те го ри је, ко ји ма је те шко од ре ди ти са др жај, тј. 
да ти уни вер зал ну де фи ни ци ју, јер по јав ни об ли ци овог фе но ме на, 
па и ме сто ко је за у зи ма у функ ци о ни са њу дру штва, за ви се од дру-
штве ног кон тек ста у ко ме се ко руп ци ја ја вља – раз ли чи те др жа ве, 

1) IllicitEnrichment(eng.)
2) Јо ван Ћи рић, Ма рио Ре ља но вић, Не ма ња Не на дић, Мар ко Јо ва но вић, Дра ган До бра-

ши но вић, Да ни ло Пе јо вић, „Ко руп ци ја-про бле ми и пре ва зи ла же ње про бле ма“, Удру-
же ње јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца , Бе о град, 2010.

3) Вла дан Стан ко вић, „Ути цај кон фе си о нал но хри шћан ског чи ни о ца на ко руп ци ју“, Срп
ска политичка мисао, 2/2011:57-76, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2011, 
стр.59.
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кул ту ре, пе ри о ди.4) Ка да се ка же ко руп ци ја, у прак си се нај че шће 
ми сли на пот ку пљи ва ње др жав них слу жбе ни ка, из ну ђи ва ње нов ца 
од гра ђа на, не по ти зам... али и на про не ве ру јав них сред ста ва. Што 
је дру штво по ста ја ло сло же ни је, то се ко руп ци ја ја вља ла у све ви-
ше об ли ка. Ко руп ци ја се од ре ђу је као по на ша ње ко је од сту па од 
нор мал ног вр ше ња јав не ду жно сти у ци љу сти ца ња лич не ко ри сти.

У нај ши рем сми слу, кла сич ни, нај за сту пље ни ји при ступ у те-
о ри ји ка да го во ри мо о де фи ни са њу пој ма ко руп ци је је да корупци
јапредстављасвакузлоупотребуположајаодстранедржавног
службеникаили особе која вршиодређену јавнуфункцију, а која
зациљима личнуилиматеријалну корист.Ко ри сно је ис та ћи и 
ми шље ње по ко ме је ова ква де фи ни ци ја фе но ме на ко руп ци је пре 
све га не пот пу на и јед но стра на, а са мим тим и не тач на. Јав на упра-
ва, др жав на ад ми ни стра ци ја оли че на у др жав ним слу жбе ни ци ма 
ко ји при ма ју ми то, сма тра се су бјек том од го вор ним за по ја ву и ши-
ре ње ко руп ци је. Мо же мо сло бод но ре ћи и јед ним но си о цем ове 
дру штве не бо ле сти, што на кра ју упу ћу је на то да је је ди ни мо гу-
ћи лек ре фор ма др жав не упра ве, сма њи ва ње овла шће ња или бо ља 
кон тро ла ра да. Тре ба се обра ти ти па жња на дво стран од нос ко ји 
по сто ји код ко руп ци је, а ти ме и по сто ја ње два су бјек та ко ји про-
из во де ко руп ци ју – др жав ни слу жбе ник ко ји зло у по тре бља ва слу-
жбе ни по ло жај и дру ги су бјект ко ме је ова зло у по тре ба у ин те ре су 
и без чи јег уче ство ва ња у овом од но су ко руп ци је и не ма. Ова кво 
ми шље ње да је све о бу хват ни ју де фи ни ци ју ко руп ци је:

Ко руп ци ја је зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја у ци љу сти ца-
ња лич не ко ри сти ка ко оно га ко је но си лац тог по ло жа ја, та ко и са 
њим по ве за ног при ват но-прав ног или јав но-прав ног су бјек та ко ји 
уче ству је у рад њи ко ја се сма тра ко руп ци јом.

Еко ном ска де фи ни ци ја, тј. еко ном ско по и ма ње ко руп ци је по-
себ но се ис ти че у но ви је вре ме. Ко руп ци ја се по сма тра пре ма то ме 
ка ко ути че – тј. ко ли ко ште те на но си еко но ми ји јед ног дру штва/
др жа ве. Де фи ни ше се као максимизирањеприходаодјавнеслужбе
уциљустицањаличнекористи,штоукрајњемисходуизазиваи
поремећајтржишнеравнотеже.

Ис ку ство нам ука зу је на то да ни жи ни во де мо кра ти је за и ста 
ути че на раст ко руп ци је у јед ном дру штву. По ка за ло се да су ауто-
кра ти ја и дик та ту ра плод но тле за по ја ву и не сме та но бу ја ње ове 

4) Јо ван Ћи рић, „Не ки ме то до ло шки про бле ми у ис тра жи ва њу фе но ме на ко руп ци је“, Ре
вијазакриминологијуикривичноправо, бр. 2/2008, Бе о град, 2008.
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со ци о па то ло шке по ја ве. Што је ма ње ин стру ме на та ко ји слу же кон-
тро ли ра да ор га на вла сти, тј. што је ма ње тран спа рент но сти у ра ду 
др жав ног вр ха, то је ве ћа ко руп ци ја.5) По себ но у зе мља ма у тран зи-
ци ји и зе мља ма у раз во ју, ко руп ци ја пред ста вља ве ли ки про блем. 
Чи ње ни ца је да ни во ко руп ци је у мо дер ној тр жи шној еко но ми ји 
ра сте и да у ова квим сре ди на ма до би ја но ве и те же по јав не об ли ке. 
Мо же мо кон ста то ва ти да је ко руп ци ја гло бал на дру штве на бо лест. 
Ко руп ци ја, да кле, пред ста вља не до ста так дру штве них вред но сти 
и нор ми ко је омо гу ћа ва ју нор мал но де ло ва ње тр жи шне еко но ми је.

У сва ком кон крет ном слу ча ју, ко руп ци ја је ге не рич ки ве за на 
за кри вич на де ла као што су да ва ње ми та, при ма ње ми та, тр го ви на 
ути ца јем, нео сно ва но бо га ће ње итд.  Не спор на чи ње ни ца о ко руп-
ци ји је да се она мо же сву да на ћи.  Не постојe обла сти дру штве-
ног жи во та ко ји су иму не на овај гло бал ни фе но мен. Ко ри сте ћи 
кри ми но ло шку тер ми но ло ги ју, зо на ин кри ми на ци је за ко руп ци ју 
је ве о ма ши ро ка, про сти је ре че но, мно го је ве ро ват ни је да ће не ко 
по ста ти жр тва ко руп ци је од стра не не ког ли ца зло у по тре бом слу-
жбе ног по ло жа ја, не го би ло ко јим дру гим кри вич ним де лом.  Оту-
да је у прак си ово де ло нај че шће при ме ње но у кри вич ном про го ну 
за ко руп ци ју и ако спа да у де ла про тив слу жбе не ду жно сти, а мо-
гу га по чи ни ти, су прот но то ме, и од го вор на лли ца у пред у зе ћи ма. 
Ово је оце ње но као про тив реч ност ко ја са ма за се бе го во ри да се 
кон цеп ци ја ло гич ког би ћа овог кри вич ног де ла нео сно ва но про-
ши ру је и на при вре ду, а по го то ву на пра во на при ват ну имо ви ну по 
Пр вом до дат ном про то ко лу на Европскуконвенцијуољудскимпра
вимаиосновнимслободама (EUC HR) и пра ву на при ват но пред-
у зет ни штво из чл. 82. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је6). Док пер цеп ци је 
ко руп ци је, кроз по ве ћан број ових и дру гих кри вич них де ла ко ја 
на го ве шта ва ју ствар ни обим ко руп ци је, ука зу је на то да је обим 
по стао  алар ман тан. Ме ђу тим, ста ти стич ки по да ци на во де на су-
прот не за кључ ке. Ка ко об ја сни ти не рав но те жу из ме ђу зва нич не 
ста ти сти ке и пер цеп ци је јав но сти о ко руп ци ји?  Кри вич на де ла 
ко руп ци је, по себ но ко руп ци је да ва ња и при ма ња ми та су, по де-
фи ни ци ји, «дис крет на» де ла. Там на број ка ових кри вич них де ла, 

5) Не над Не на дић, „По јам и узро ци ко руп ци је“,  Зборникрадова–Корупција,основни
појмовиимеханизмизаборбу,Београд, 2007, стр. 15.

6) Јо ван Кр стић „Кри вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја у су прот но сти са прин-
ци пи ма Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма и Уста ва Ре пу бли ке Ср би је“, Зборник
радоваИнститутазакриминолошкаисоциолошкаистраживања,  1-2/08, Ин сти тут 
за кри ми но ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2008. стр 127.
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од но сно број кри вич них де ла из вр ше них, али не еви ден ти ра них у 
зва нич ној ста ти сти ци из ра зних раз ло га је зна ча јан с об зи ром на 
чи ње ни цу да ни јед на од две стра не има истин ски ин те рес у раз от-
кри ва њу иле гал не раз ме не.

Јед на од ме ра ко ја има за циљ пре ва зи ла же ње те шко ћа ко је се 
од но се на при ро ду ко руп тив них кри вич них де ла је ин кри ми на ци ја 
тзв. непримереногбогаћења.  За раз ли ку од кла сич ног кри вич ног 
де ла ми та7), не за ко ни то бо га ће ње пред ста вља аку му ла ци ју бо гат-
ства у ру ка ма јав них функ ци о не ра ко ја се не мо же ра зум но об ја-
сни ти или оправ да ти са ста но ви шта из во ра бо га ће ња или по ре кла 
сред ста ва. Ка да се не ко те ре ти за не сра змер но бо га ће ње, та да те рет 
до ка зи ва ња ни је на јав ном ту жи о цу, већ на оп ту же ном ко ји мо ра да 
до ка же да ни је сте као бо гат ство зло у по тре бом сво јих слу жбе них 
ду жно сти, или уче ству ју ћи у би ло ком кри вич ном де лу при ма ња 
или да ва ња ми та или не ког дру гог не за ко ни тог по на ша ња, али и да 
на ве де ле га лан из вор.   

Кон цепт не при ме ре ног (не ко пре во ди: не за ко ни тог) бо га ће ња 
је на шао свој пут, иако као оп ци о на од ред ба, у чла ну 20 Кон вен-
ци је Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је (UN CAC)8). Ово ни је 
оба ве зна од ред ба, та ко да Ср би ја као др жа ва пот пи сни ца мо же да 
од лу чи да ли да не при ме ре но бо га ће ње ре гу ли ше као по себ но кри-
вич но де ло или не.  Ве ћи на европ ских др жа ва, као и Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве, још увек окле ва ју да ин кри ми ни шу не за ко ни-
тог богаћењe као по себ но кри вич но дeло.  По ред дру гих раз ло га, 
глав ни раз лог је: Да ли се овим кри вич ним де лом угро жа ва ју не ка 
на че ла кри вич ног пра ва, пре све га, прет по став ка не ви но сти и при-
ви ле ги ја од бра не да ни је ду жна да се са мо оп ту жу је?  По ме ра ње те-
ре та до ка зи ва ња од јав ног ту жи о ца на ту же ног је по зна та у не ким 
ве о ма ва жним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма, до ма ћим за ко ни ма и 
у прак си Европ ског суд за људ ска пра ва.  На при мер, у скла ду са 
чла ном 12 Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив тран сна ци о нал-
ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла (UN TOC),  др жа ве уго вор ни це мо гу 
раз мо три ти мо гућ ност да зах те ва ју да по чи ни лац до ка же за ко ни то 
по ре кло на вод них сред ста ва, ако ни су про ис те кла из кри ми нал не 

7) Ов де се ка жња ва quidproquoо раз ме на.
8) У за ви сно сти од свог уста ва и основ них на че ла свог прав ног си сте ма, сва ка др жа ва 

пот пи сни ца ће раз мо три ти усва ја ње та кве за ко но дав не и дру ге ме ре ко је мо гу би ти 
по треб не ка ко би утвр ди ла као кри вич но де ло, ка да се по чи ни на мер но, не за ко ни то 
бо га ће ње, од но сно знат но по ве ћа ње имо ви не јав ног функ ци о не ра ко је он или она не 
мо же ра зум но об ја сни ти с об зи ром на свој за ко нит при ход. 
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ак тив но сти  или дру ге де лат но сти ко ја је под ло жна кон фи ска ци ји, 
у ме ри у ко јој је та кав зах тев у скла ду са прин ци пи ма до ма ћег пра-
ва и са при ро дом суд ских и дру гих по сту па ка. Слич на од ред ба мо-
же се на ћи и у Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив не за ко ни тог 
про ме та опој них дро га и пси хо троп них суп стан ци из 1988. го ди не. 
Европ ски суд за људ ска пра ва је пре су дио да се те рет до ка зи ва-
ња ко ји је у прин ци пу на јав ном ту жи о цу, сад не од но си увек на 
кри вич но го ње ње. По сто је три слу ча ја ка да те рет до ка зи ва ња ни је 
на јав ном ту жи ла штву: а) ако се ра ди о де лу са ви со ким сте пе ном 
кри вич не од го вор но сти учи ни о ца; б) у слу ча ју од у зи ма ња до би ти 
сте че не кри вич ним де лом; и в) у кри вич ним де ли ма у ко ји ма је те-
рет до ка зи ва ња delegelata пре ба чен на окри вље ног. 

Про фе сор Да вор Дер нчи но вић да је не ко ли ко при ме ра пре ба-
ци ва ња те ре та до ка зи ва ња у до ма ћем кри вич ном пра ву: „Ве ро ват-
но нај бо љи при мер на пу шта ња прин ци па neactore reusprobante
absolvitur је уки да ње те ре та до ка зи ва ња у слу ча је ви ма кле ве те.  
Те рет до ка зи ва ња у овим слу ча је ви ма је ту же ни, јер прин цип qui
squispresumpturbonusпрет по ста вља да кл еветнa из ја ва ни је тач на.
„ Осим то га, мо ра да по сто ји ве за из ме ђу вре мен ског тре нут ка сти-
ца ња имо ви не и вре ме на ка да је кри вич но де ло из вр ше но. Нај зад, 
вред ност имо ви не мо ра би ти не сра змер на за ко ни том при хо ду осу-
ђе ног. Пре ма стра ним ис ку стви ма, швај цар ско за ко но дав ство пред-
ви ђа обо ри ву прет по став ку да кри ми нал на ор га ни за ци ја (у ко јој 
је оп ту же ни члан) упра вља по на ша њем сво јих чла но ва.  То ни је 
про тив прин ци па по сто ја ња прет по став ке не ви но сти и окри вље ни 
мо же увек до ка за ти да ње го ва имо ви на ни је под кон тро лом кри-
ми нал не ор га ни за ци је ко јој при па да, и да ње го во бо гат ство има 
ле ги ти ман из вор.9)  

„У прин ци пу, не за ко ни то бо га ће ње ни је са мо по се би у су-
прот но сти са прет по став ком не ви но сти. Ме ђу тим, уво ђе ње но вог 
кри вич ног де ла у за ко но дав ство по кре ће до дат но пи та ње. На и ме, 
цен трал но пи та ње ве за но за пре вен ци ју и су зби ја ње ко руп ци је је-
сте ка ко да се оп ти ми зу ју по сто је ћи прав ни окви ри, а да се не за-
ме не са но вим.  Дру гим ре чи ма, уме сто уво ђе ња но вог кри вич ног 
де ла у бор би про тив ко руп ци је, по себ на па жња се мо ра по све ти ти 
то ме ка ко да се по бољ ша си стем од у зи ма ња не за ко ни тог при хо-

9) Пре ма чла ну 225-6 од фран цу ског CodePenal, од го вор ност за кри вич но де ло на бав ке 
не би пао са мо на ли це ко је по ма же, по ма же или за шти те про сти ту ци је дру гих, али и 
осо ба ко ја је “у ста њу да рачунa на при ход ком па ти би лан ње го вом на чи ну жи во та... «.
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да сте че ног ко руп ци јом.  Да кле, ак це нат не би тре ба ло да бу де на 
но вим ин кри ми на ци ја ма, већ на по бољ ша њу већ по сто је ћег си-
сте ма ко ји тре ба да бу де по де шен да де мо ти ви ше  по тен ци јал не  
по чи ни о це ко руп тив них кри вич них де ла.  Осим  овог ар гу мен та, 
уво ђе ње не за ко ни тог бо га ће ња у за ко но дав ство мо же да омо гу ћи 
да се ма ни пу ли ше на раз ли чи те на чи не у ци љу под ри ва ња по ли-
тич ке опо зи ци је. Дру ге не га тив не по сле ди це мо гу би ти по ве ћа ње 
бро ја ла жних оп ту жби и слич них кри вич них при ја ва без опи пљи-
вих до ка за. Осим то га, као ча роб ни шта пић за ту жи о це, ово но во 
кри вич но де ло би ве ро ват но до би ло ап со лут ну пред ност над свим 
дру гим ко руп тив ним  кри вич ним де ли ма, као и дру га кри вич на де-
ла у ко ји ма по чи ни о ци иду за сти ца њем нов ча не до би ти (на рав но 
и кри вич на де ла зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја, ка ко је на пред 
из не то, прим. З. М). Уме сто про це су и ра ња кри ви це, где је че сто 
ве о ма те шко тра жи ти до ка зе и са не пред ви ди вим ис хо ди ма, би ло 
би мно го лак ше да се кри вич но го ње ње за сни ва на кри вич ном де лу 
не за ко ни тог бо га ће ња, где је те рет до ка зи ва ња пре ба чен на окри-
вље ног.  Ме ђу тим, кри вич но де ло не за ко ни тог бо га ће ња је у су-
прот но сти са nullumcrimensinelegecerta као кључ ним прин ци пом 
за ко ни то сти. Иако је ве о ма сли чан пра њу нов ца, по сто ји зна чај на 
раз ли ка из ме ђу ова два кри вич на де ла. У пра њу нов ца мо ра да по-
сто ји пре ди кат но кри вич но де ло, од но сно акт ге не ри са ње нов ца, 
што је увек не ле гал но са мо по се би.  Да кле, су шти на пра ња нов-
ца, као по себ ног кри вич ног де ла је тран сак ци ја из вр ше на у ци љу 
при кри ва ња не за ко ни те до би ти.  По што не по сто ји кри вич но де ло 
као пре ди кат но у оства ри ва њу не за ко ни тог бо га ће ња, мо же из гле-
да ти да би рад ња из вр ше ња - actusreus овог де ла, био на чин жи-
во та осум њи че ног (јер је до бит очи глед но не сра змер на ле ги тим-
ним при хо ди ма осум њи че ног), да кле, ин кри ми ни сан уме сто не ког 
од ре ђе ног кри ми нал ног по на ша ња. По след ње, али не и нај ма ње 
ва жно, кри вич но де ло не за ко ни тог бо га ће ња је усме ре но са мо на 
су зби ја ње ко руп ци је у јав ном сек то ру.  Кључ ни еле мент ко ји мо ра 
би ти до ка зан од стра не ту жи о ца је да је по чи ни лац био у по зи-
ци ји да зло у по тре би власт за до би ја ње не ке лич не ко ри сти.  Без 
зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја не би би ло не за ко ни тог бо га ће ња 
као кри вич ног де ла.  То зна чи да ово кри вич но де ло се не од но-
си на раз не об ли ке ко руп ци је у при ват ном сек то ру и, као та кво, 
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има ве о ма огра ни чен по тен ци јал као нор ма тив ни антикорупцијски
алат.“10)

Ипак, уко ли ко се рад ња ма осум њи че них за ко руп ци ју не мо же 
од ре ди ти да имо ви на по ти че од не ле гал не ак тив но сти, та да се мо-
же њи хо во бо гат ство по ве за ти са њи хо вим ста ту сом у дру штву и 
по ло жа јем са ко га уби ра ју не ле га лан при ход тр гу ју ћи сво јим ути-
ца јем на дру ге.11)

НЕКИРАСПОЛОЖИВИАНТИКОРУПЦИОНИАЛАТИ

За кон о јав ним на бав ка ма, је пр ви си стем ски ан ти ко руп циј ски 
за кон ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на сед-
ни ци Че твр тог ван ред ног за се да ња На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је у 2002. го ди ни, 4. ју ла 2002. го ди не.12) Оче ку је се да др жав-
ни ор га ни из гра де ка па ци те те за спро во ђе ње овог за ко на. Ми ни-
стар ство прав де је ини ци ра ло до но ше ње На ци о нал не стра те ги је у 
бор би про тив ко руп ци је, док су у Ми ни стар ству фи нан си ја у Упра-
ва за јав не на бав ке до не ти «Стра те шки прав ци у ре фор ми јав них 
на бав ки у Ср би ји од 207-2012» по ко ји ма је вр ше но вред но ва ње 

10) Da vor De ren či no vić, Kriminalizacijanezakonitogbogaćenja , Prav ni fa kul tet, Za greb, 2006.
11) Tрговина ути ца јем, Члан 366.КЗРС:
  (1) Ко зах те ва или при ми на гра ду или ка кву дру гу ко рист за се бе или дру гог, не по сред-

но или пре ко тре ћег ли ца, да ко ри шће њем свог слу жбе ног или дру штве ног по ло жа ја 
или ствар ног или прет по ста вље ног ути ца ја, по сре ду је да се из вр ши или не из вр ши 
не ка слу жбе на рад ња, ка зни ће се за тво ром од шест ме се ци до пет го ди на.

 (2) Ко дру гом не по сред но или пре ко тре ћег ли ца обе ћа, по ну ди или да на гра ду или ка-
кву дру гу ко рист да ко ри шће њем свог слу жбе ног или дру штве ног по ло жа ја или ствар-
ног или прет по ста вље ног ути ца ја по сре ду је да се из вр ши или не из вр ши не ка слу жбе-
на рад ња, ка зни ће се за тво ром до три го ди не.

 (3) Ко ко ри сте ћи свој слу жбе ни или дру штве ни по ло жај или ствар ни или прет по ста-
вље ни ути цај по сре ду је да се из вр ши слу жбе на рад ња ко ја се не би сме ла из вр ши ти 
или да се не из вр ши слу жбе на рад ња ко ја би се мо ра ла из вр ши ти, ка зни ће се за тво ром 
од јед не до осам го ди на.

 (4) Ко дру гом не по сред но или пре ко тре ћег ли ца обе ћа, по ну ди или да на гра ду или 
ка кву дру гу ко рист да ко ри сте ћи свој слу жбе ни или дру штве ни по ло жај или ствар ни 
или прет по ста вљен ути цај по сре ду је да се из вр ши слу жбе на рад ња ко ја се не би сме ла 
из вр ши ти или да се не из вр ши слу жбе на рад ња ко ја би се мо ра ла из вр ши ти, ка зни ће се 
за тво ром од шест ме се ци до пет го ди на.

 (5) Ако је за по сре до ва ње из ста ва 3. овог чла на зах те ва на или при мље на на гра да или 
ка ква дру га ко рист, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од две до де сет го ди на.

 (6) Стра но слу жбе но ли це ко је учи ни де ло из ст. 1. до 4. овог чла на, ка зни ће се ка зном 
про пи са ном за то де ло.

 (7) На гра да и имо вин ска ко рист од у зе ће се. 
12) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 39/2002, 43/2003, 55/2004, 101/2005.
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оства ре них ре зул та та и про це на ри зи ка од ко руп ци је. Це ло куп на 
ре фор ма јав них на бав ки је би ло пред мет ана ли зе и са ста но ви шта 
ри зи ка и сте па на угро же но сти по ступ ка јав них на бав ки од ко руп-
ци је. 

Украт ко про цес ре фор ме си сте ма јав них на бав ки, а са мим тим 
и про цес спре ча ва ња ко руп ци је, је те као кроз не ко ли ко фа за. Од 
до но ше ња до на тор ског про гра ма у 2003. го ди ни по кре ну та је ини-
ци ја ти ва да се гра до ви ма и оп шти на ма пру жи хит на по моћ да се 
из гра де аде кват ни ка па ци те ти за аде кват ну при ме ну за кон ских 
про пи са и про це ду ра јав них на бав ки. Та да је за по чет про грам обу-
ке за по сле них на по сло ви ма јав них на бав ки у осам гра до ва и три-
де сет пет ко му нал них пред у зе ћа. Пр ва ак тив ност у из град њи ка-
па ци те та је би ла уста но вља ва ње кан це ла ри ја за јав не на бав ке као 
при мар не оба ве зе на ру чи ла ца по За ко ну. Сла бо сти су би ле у то ме 
што су у гра до ви ма и оп шти на ма на ста ви ли са про це ду ра ма на сле-
ђе ним из про шло сти, чла но ви ко ми си ја су би ли ад ми ни стра тив ни 
слу жбе ни ци ко ји су нај че шће има ли са мо основ но зна ње о пра-
ви ли ма спро во ђе ња тен дер ске на бав ке ни су има ли овла шће ња за 
спро во ђе ње јав них на бав ки на на чин и по по ступ ку ко ји је пред ви-
ђао За кон. Ко ми си је ни су има ле си гур ност у по сту па њу и у сте пен 
сво јих овла шће ња и по ве ре ни им ман дат па су че ка ли одо бра ња 
на чел ни ка за бу џет, на чел ни ка оп штин ске упра ве и пред сед ни ка 
оп шти не. Основ не сла бо сти су би ле: не до вољ на стуч ност, не по-
зна ва ње по ступ ка и не до вољ на про фе си о нал ност. Ово је ути ца ло 
на ве ли ку осе тљи вост чла но ва ко ми си ја на раз ли чи те ин сти ту ци-
о нал не и ва нин сти ту ци о нал не при ти ске. Због то га се на сто ји да се 
уве де стро га про фе си о на ли за ци ја у овој обла сти ка ко би се сма њио 
ри зик од нре гу лар но сти и тро шко ви по но вље ног по ступ ка.

Сред ства из USAID-а «Про грам за ре фор му ло кал не са мо у пра-
ве» су ко ри шће на за ус по ста вља ње Кан це ла ри ја за јав не на бав ке 
као по себ ног де ла оп штин ске упра ве са ин ди ви ду ал ним при сту-
пом за сва ку оп шти ну, са обу ком ко ја стан дар ди зу је и оп ти ми зу је 
јав не на бав ке. Ин сти ту ци о на ли зо ва ње кан це ла ри ја у 60 оп шти на 
у Ср би ји је до ве ло до пре стан ка прак се јав них на бав ки adhoc и 
уз по што ва ње прин ци па про фе си о нал не ети ке. На кон ус по ста вља-
ња кан це ла ри ја ра ди се на оства ри ва њу про гра ма про фе си о нал не 
ауто но ми је кан це ла ри ја и за шти те ин те гри те та за по сле них. До нет 
је и Етичкикодексзапосленихујавнимнабавкама. Пра ће ње при-
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ме не ко дек са у прак си по ве ре но је ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве и 
ме ђу ре сор ним ор га ни ма и рад ним гру па ма.

АНАЛИЗАСЛУЧАЈАПЕРЦИПИРАНЕ,
АЛИНЕПРОЦЕСУИРАНЕКОРУПЦИЈЕ

Да ће мо при мер исти ни тог слу ча ја сум ње на ко руп ци ју и не-
при ме ре но бо га ће ње ко ји ће нам по слу жи ти да у прак си са гле да мо 
про блем и по ку ша мо да да мо смер ни це ка ре ша ва ња по стан дар ди-
ма за бор бу про тив ко руп ци је. Се ло Бог да ње је уда ље но од Тр сте-
ни и ка 3 ки ло ме тра и сме ште но је на ле вој стра ни За пад не Мо ра ве. 
Пре че ти ри го ди не по ја ви ло се кли зи ште са око  4 км ква драт них 
укуп не по вр ши не. Вла да Ре пу бли ке Ср би је је уло жи ла огро ман на-
пор и сред ства за из град њу 30 ку ћа за по стра да ле. Та да на сце ну 
сту па ју ак те ри, слич но као у слу ча ју са ни ра ња те ре на у се лу Ја-
ша То мић. У из град њи ин фра струк ту ре уче ство ва ли су у ра до ви ма 
и ство ри ли пр ви ка пи тал. Осим ка пи та ла, сте кли су и ис ку ство у 
иле гал ном рас по ла га њу при род ним ре сур си ма. На очи глед ор га на 
без бед но сти ко ји има ју ду жност да шти те при род на бо гат ства, вр-
ше на је про ме на реч ног ко ри та За пад не Мо ра ве, ва ђе ње пе ска из 
при о ба ља и са об ра ди вих по вр ши на по ред реч ног то ка у по вр ши-
ни од 5 ха, та ко да се тре нут но, днев но у про се ку око 40 ка ми о на 
(сва ки за пре ма 20 куб них ме та ра по 30 евра)! Ни је по зна то да ли 
ЈП „Ср би ја во де“ зна да се на њи хо вом зе мљи шту на ла зи при ват на 
се па ра ци ја пе ска ко јим би они тре ба ко да га зду ју.

Пре ма из во ри ма са зна ња13) зад њих пет го ди на на оп шти ни Тр-
сте ник фир ме: „С-Пре воз“ вла сни штво Н. Н. ПР Тр сте ник, „С-Пре-
воз ТГР вла сни штво Н.Н „ПР Бог да ње“, и „Мо ра ва Коп“ (фир ма 
ко ја је ре ги стро ва на на ужег чла на по ро ди це С.) сма тра се да уче-
ству ју у ко руп ци ји. На ве де не фир ме су се ба ви ле ра зним мал вер-
за ци ја ма од пра ња нов ца ми ли он ских из но са, па до ства ра ња и 
из ми шља ња по сло ва и на пла те.  Да би се на ве де на ко руп ци ја на 
ло кал ном ни воу оп шти не Тр сте ник мо гла спро ве сти сма тра мо да 
је би ло по треб но до би ти по др шку са мог вр ха оп шти не Тр сте ник. 

Пре ма до би је ним по да ци ма уоча ва се да за ме ник пред сед ни ка 
оп шти не уз по др шку пред сед ни ка оп шти не пре ко ди рек ци је оп-
шти не Тр сте ник да ју ло ги стич ку по др шку при ват ном пред у зет-
ни ку Н. Н. Глав на спо на функ ци о ни са ња ове дру жи не је нов ча на 

13)  Пе ти ци ја 15 од бор ни и ка СО Тр сте ник од , ав густ 2011. 
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до бит, тј. про це нат у оба вље њим по сло ви ма ко ји су се ме ђу соб но 
ор га ни зо ва ли и из вр ши ли. Ко ри шће њем стра нач ке при пад но сти 
и љу ди ко је су ина че исти по ста ви ли на од го ва ра ју ћа ме ста у оп-
шти ни ус пе ли су, и успе ва ју, ве што при кри ти чи ње ње ко руп ци је 
и при кри ва ње. Ла жно при ка зи ва ње чи ње ни ца о на вод но оба вље-
ном пре во зу ро бе, не и сти ни том при ка зи ва њу из ве де них ра до ва, 
не тач ним при ка зи ва њем утро ше не ко ли чи не пе ска или ка ме на без 
про прат не или не аде кват не на бав не до ку мен та ци је из ка ме но ло ма 
или 90000 ку би ка пе ска екс пло а ти са ног са из во ри шта “Зве здан”. 
Ко ри шће њем тех ни ке еко ло шке за пр ља но сти пе ска да би се мо гао 
екс пло а ти са ти са при род ног на ла зи шта про да је се Кру ше вац пу ту 
ко ји је исти ис ко ри стио за из град њу пу та за се ло Ду бич. Иден тич-
на ко ли чи на на вод но за пр ља ног пе ска екс пло а ти са на је из ре ке За-
пад не Мо ра ве и ла ге ро ва на је ка ко би се при крио траг екс пло а та-
ци је. Пре ма са зна њу струч ња ка мо гу ће је до ка за ти и упо ре ди ти ка-
ко ква ли тет, тј. чи сто ћу пе ска та ко и екс пло а ти са не ко ли чи не пе ска 
и сход но то ме до ка за ти еко ло шку ка та стро фу ко ја је на пра вље на 
у ко ри ту За пад не Мо ра ве код Тр сте ни ка. Ов де уоча ва мо и мо гу ћу 
спре гу од го вор них и у „Кру ше вац пу ту“ као још јед не фир ме ко ја 
је мо гу ће уче ство ва ла у здру же ној кри ми нал ној рад њи.  Спе ци-
фич но за овај слу чај је да је иле гал на екс пло а та ци ја при род ног бо-
гат ства вр ше на и пре ко фир ме „Ком стан“ из Тр сте ни ка. 

У још јед ном при ме ру пер ци пи ра не, а не про це су и ра не ко руп-
ци је од стра не исте гру пе је да ко ри сте сред ства ре пу бли ке Ср би је 
у из но су од 17 000 000 ми ли о на ди на ра ко је су уна пред до би је не 
за ку по ви ну ме ха ни за ци је и оста ле опре ме. У ве ро ват ном пра њу 
нов ца сте че ног овим рад ња ма уче ство ва ла је и из ве сна фир ма из 
Штул ца код Вр њач ке Ба ње. Као глав ног ак те ра у кри ми нал ним го-
ре на ве де ним рад ња ма гру па од бор ни ка ис ти че пред у зет ни ка Н.Н. 
Пре ма са ве ту ру ко во ди ла ца оп шти не Тр сте ник и њи хо вих прав них 
за ступ ни ка пред у зет ник Н. Н.  jе по хит ном по ступ ку про ме нио 
пре зи ме у М. С. ка ко бих из бе гао од го вор ност за пла ћа ње по тра-
жи ва ња што то он и да ље чи ни.

МОГУЋНОСТЗАРЕШАВАЊЕКОНКРЕТНОГСЛУЧАЈА

Прет по став ка за оства ре ње На ци о нал не стра те ги је за бор бу 
про тив ко руп ци је ко ја се од но си на све о бу хват ност и је дин стве-
ност при ме не у од но су на ти по ве и су бјек те ко руп ци је, мо же се 
оства ри ти пу тем је дин стве не ко ор ди на ци је.
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Сма тра мо да, за са да, не до ста је јед на од бит них прет по став ки 
за успе шно спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је, а то је ус по ста вља-
ње активнекоординације од стра не Аген ци је за бор бу про тив ко-
руп ци је као Вр хов ног ко ор ди на ци о ног те ла14) по Кон вен ци ји, а ко је 
би се ба ви ло ускла ђи ва њем пре вен тив них, ре пе сив них и еду ка тив-
них ме ра. Ово је нео хо дан део упра вљач ког ме ха ни зма за ефи ка сно 
спро во ђе ње стра те ги је ко ја са ма по се би под ра зу ме ва од го ва ра ју ће 
услов но ре че но, ко ман до ва ње у сми слу ускла ђи ва ња ак тив но сти 
по је ди них ин сти ту ци ја и си сте ма и са гла сног од ре ђи ва ња при о ри-
те та, вр ше ња без бед но сне ана ли зе и про це не ри зи ка и оби ма при-
ме не спе ци јал них опе ра ци ја, так ти ка, тех ни ка и ме то да. Овај но ви 
ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет и ње гов функ ци о нал ни опис тре ба да 
се уре ди по себ ним за ко ном. Пр ви за ко но дав ни за да так је ус по ста-
вља ње Вр хов ног ко ор ди на ци о ног те ла за спро во ђе ње На ци о нал не 
стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је Ре пу бли ке Ср би је – Аген ци је 
за бор бу про тив ко руп ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Као те ло ко је 
до но си од лу ке нео п ход не ко ор ди на ци је у про це су им пле мен та ци је 
На ци о нал не стра те ги је и Ак ци о ни план.

Ускла ђе ност пре вен тив них, ре пре сив них и еду ка тив них ме ра 
као прет по став ка за оства ре ње стра те ги је, оства ру је се де лат но-
шћу свих су бје ка та. За им пле мен та ци ју На ци о нал не стра те ги је за 
бор бу про тив ко руп ци је од го вор не су ин сти ту ци је чи ји су ка па ци-
те ти ан га жо ва ни као и оста ли но си о ци бор бе про тив ко руп ци је и 
Вр хов но кор ди на ци о но те ло за спро во ђе ње на ци о нал не стра те ги је 
за бор бу про тив ко руп ци је.

Не до вољ но су охра бре ни и по др жа ни они по је дин ци и ор га ни-
за ци је ко ји ши ре јав ну свест о штет но сти ко руп циј ских слу ча је ва 
ко ји се про це су и ра ју пред до ма ћим и стра ним су до ви ма. Са дру ге 
стра не, огром на је штет ност да ва ња нео д го вор них из ја ва и ко мен-
та ра по је ди на ца и стал них од је ка ових ко мен та ра ко ји се да ју на 
кри вич не по ступ ке ко ја су у то ку пред По себ ним оде ље њем Ви шег 
су да у Бе о гра ду, што ука зу је да се и да ље упу ћу ју прет ње по ли тич-
ком си сте му и де мо кра ти ји од стра не ли ца ко ја су у ве зи са про це-
су и ра ним ли ци ма у тим по ступ ци ма.

14) Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је, (UN CAC) ко ју је ра ти фи ко ва ла 
Скуп шти на Ср би је и Цр не Го ре, на сед ни ци од 22. ок то бра 2005. го ди не. («Слу жбе ни 
лист СЦГ» - Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 12/2005) про пи су је по сто ја ње на ци о нал ног те-
ла за спре ча ва ње ко руп ци је ко је при ме њу је по ли ти ку про пи са но по кон вен ци ји, вр ши 
над зор и кор ди на ци ју у по сту па њу и уна пре ђу је и ши ри зна ње о спре ча ва њу ко руп ци је.
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Све то се од ви ја под оте жа ним усло ви ма за функ ци о ни са ње 
вла да ви не пра ва, јер се и да ље  по ја вљу ју но вин ски члан ци, ко мен-
та ри и еми си је у ко ји ма се ко ри сти го вор мр жње, ши ре ра зни об ли-
ци не то ле ран ци је и не ги ра по сто ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла и 
ко руп ци је и ако се не ги ра ње и по ма га ње осум њи че ним сма тра кри-
ми нал ним по на ша њем про тив но ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и 
од ре ба ма Кри вич ног за ко на, а не сло бод но из ра же ним ми шље њем, 
за тим вр ши гло ри фи ко ва ње осум њи че них и осу ђе них ли ца, док се 
про це су и ра на ли ца и ли ца ли кви ди ра на у об ра чу ни ма при ка зу ју 
се у уни фор ма ма са др жав ним и цр кве ним обе леж ји ма, са та ни зу ју 
се за шти ће ни све до ци и ома ло ва жа ва про грам за шти те све до ка и 
др. По за ди на та квог пи са ња је у ши ре њу прет њи и учвр шћи ва њу 
ра зних ва нин сти ту ци о нал них цен та ра мо ћи у дру штву а ну де се да 
ар би три ра ју уме сто де мо крат ских ин сти ту ци ја ко је тре ба да до-
след но при ме не Устав и за ко не. 

Вр хов на ко ор ди на ци ја Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је би 
до ве ла и до од го ва ра ју ћег ин тер ак тив ног од но са са ме ди ји ма и у 
ком од но су би се од сред ста ва ин фор ми са ња јав но тра жи ло да не 
ши ре дез ин фор ма ци је у од ре ђе ним слу ча је ви ма и да от кри ју сво је 
из во ре ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су, уз по што ва ње свих стан-
дар да по Европ ској кон вен ци ји о људ ским пра ви ма. Над зор и од го-
вор ност за спро во ђе ње Стра те ги је, уз ја сно де фи ни са не оба ве зе и 
ро ко ве тре ба да оства ру је и Вла да Ре пу бли ке Ср би је кроз Ак ци о ни 
план за спро во ђе ње стра те ги је.

КООРДИНАЦИЈАКОЈАНЕДОСТАЈЕ
ЗАРЕШЕЊЕСЛУЧАЈА

Са рад ња јав ног и при ват ног сек то ра, ци вил ног дру штва и гра-
ђа на обез бе ђу је уче шће ци вил ног дру штва у бор би про тив ко руп-
ци је. По ла зи се од зна ча ја и по зи ци је не вла ди них ор га ни за ци ја ко-
је су ши ри по јам од до са да ор га ни зо ва них Удру же ња гра ђа на за 
ус по ста вља ње прав не др жа ве и вла да ви ну пра ва и пред ста вља ју 
сво је вр сне ин сти ту ци је вред но ва ња ствар не по ли тич ке во ље Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је да се об ра чу на са ор га ни зо ва ним кри ми на лом и 
ко руп ци јом. На гла ша ва ње да се ра ди о уче шћу не вла ди них ор га-
ни за ци ја (NGO) у спро во ђе њу На ци о нал не стра те ги је, до при но си 
да се сви др жав ни ор га ни свр ста ју у сво је вр стан парт не р ски од нос 
са овим ор га ни за ци ја ма, а не у од нос кон фрон та ци је, сва ђе пре ко 
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ме ди ја и пре ба ци ва ња од го вор но сти, а на што ор га ни зо ва ни кри-
ми нал и ра чу на. 

Ра ни ја ре то ри ка и при ступ бор би про тив ко руп ци је је би ла де-
ма го шка и под се ћа ла нас је на ауто ри тар на вре ме на ка да су “рад ни 
љу ди и гра ђа ни” про гла ша ва ни ин ди ви ду ал но или у са ста ву ра-
зних ко лек ти ви те та као су бјек ти “дру штве не са мо за шти те”. Но ва 
стра те ги ја до но си дру га чи ји, ма ње дог мат ски, а ви ше ства ра лач-
ки при ступ у укљу чи ва њу еле ме на та ци вил ног дру штва у др жав не 
по сло ве. Ово због тга што све ак тив но сти ци вил ног дру штва тре ба 
да бу ду ста бил но фи нан си ра не и еко ном ски оправ да не јер не ма ви-
ше др жав них и пар тиј ских ор га на да фи нан си ра ју удру же ња гра-
ђа на из бу џе та. У на ред ном пе ри о ду се оче ку је да се у дру штву 
раз ли чи ти ин те ре си пре по зна ју, пра те, до пу њу ју и ускла ђу ју због 
штед ње ре сур са др жав них ор га на и при вре де и због то га што је 
де ло ва ња не вла ди них ор га ни за ци ја у ши рем јав ном ин те ре су пот-
по мог ну то ло ги ком ка пи та ла ко ји се за ко ни то и ра ци о нал но тро ши 
у до бро твор не и дру ге ин те ре сне свр хе. Ови но ви про це си су у ду-
бо ком јав ном ин тер еу Ре пу бли ке Ср би је јер учвр шћу ју по ли тич ки 
си стем и де мо крат ска пра ви ла по на ша ња у ци вил ном дру штву ко је 
гра ди мо.

МЕРЕКОЈЕНЕДОСТАЈУЗАСПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊАНОВЦАИКОРИШЋЕЊЕИМОВИНЕСТЕЧЕНЕ

КРИВИЧНИМДЕЛОМ

У Ре пу бли ци Ср би је су уве де не ме ре про пи са не по Кон вен ци-
ји Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је, овом кон вен ци јом ко је се 
од но се на:

1. ме ре за спре ча ва ње пра ња нов ца по од ред би чла на 14. Кон-
вен ци је, 

2. ме ра за от кри ва ње и над зор над кре та њем го то вог нов ца ,
3. ме ре за кон тро лу тран сфе ра:

(а)  да у обра сце за елек трон ски тран сфер нов ча них сред ста-
ва, 

(б)  да те ин фор ма ци је чу ва ју то ком це лог лан ца пла ћа ња, 
(в) да вр ше по ја ча ну кон тро лу нов ча них тран сфе ра,

4. ус по ста вља ња до ма ћег ре гу ла тор ног и над зор ног ре жи ма, 
5. гло бал ну, ре ги о нал ну, су бре ги о нал ну и би ла те рал ну. 
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Тре ба их пред у зе ти ка ко би њи хо ва при ме на пред у пре ди ла и 
от кри ла све об ли ке пра ња нов ца, где се тим ре жи мом ис ти чу зах-
те ви у по гле ду иден ти фи ка ци је ко ми тен та и, где је по треб но, ко ри-
сни ка, во ђе ња еви ден ци је и при ја вљи ва ња сум њи вих тран сак ци ја; 
укљу чу ју ћи осни ва ње фи нан сиј ске оба ве штај не је ди ни це ко ја слу-
жи као на ци о нал ни цен тар за при ку пља ње, ана ли зу и пру жа ње ин-
фор ма ци ја у ве зи с по тен ци јал ним пра њем нов ца и обез бе ђе ње да 
управ ни, ре гу ла тор ни ор га ни са ра ђу ју и раз ме њу ју ин фор ма ци је.

Мо ра се ис по што ва ти кри вич но-прав ни стан дард о  уво ђе њу 
oдговорности прав них ли ца у на ци о нал но за ко но дав ство у скла ду 
са од ред бом чл. 26. Кон вен ци је. Тре ба пред у зе те су ме ре за кри-
вич ни про гон од го вор ност прав них ли ца у на ве де ним пред у зе ћи ма 
за уче шће у кри вич ним де ли ма ко ја су пред ви ђе на том кон вен ци-
јом, та ко што се ко ор ди ни ра про цес за обез бе ђе ње при ме не кри-
вич них нор ми у при вред но ма те ри јал ном пра ву ко ји ма се утвр ђу је 
по сто ја ње кри вич них де ла и кри вич на од го вор ност прав них ли ца.

На ци о нал ни за ко но дав ни про фил је ускла ђен са од ред бом о 
за мр за ва њу, за пле ни и кон фи ска ци ји у скла ду са чла ном 31 Кон-
вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је, али у ова квим слу-
ча је ви ма се не при ме њу је! До нет је За кон о од у зи ма њу и за пле ни 
имо ви не сте че не из вр ше њем кри вич них де ла у ко ме је про пи са но 
да је те рет до ка зи ва ња пре ба чен на окри вље ног и по себ не про це-
сно-прав не од ред бе о бр зом пре тре су и за пле ни. 

Ова за ко но дав на ре ше ња ефект но де ро ги ра ју по сто је ће нор ме 
ци вил ног и кри вич ног за ко но дав ства у овој обла сти јер осу је ћи ва-
леу ефи ка сну за пле ну. Без хит не при ме не ових нор ми би ће угро-
жен и бу џет Ре пу бли ке Ср би је, ако се има у ви ду ко ли ко о овом и 
слич ним слу ча је ви ма из но си про тив прав на имо вин ска ко рист код 
кри вич них де ла ко ја санк ци о ни шу мо но пол на у овом слу ча ју на 
гра ђе вин ском тр жи шту и пра ње нов ца.

До нет је За ко на о фон ду за пле ње не имо ви не имо ви не сте че-
не из вр ше њем кри вич них де ла са про це сно-прав ним од ред ба ма 
о бр зом и при о ри тет ном  пре но су од го ва ра ју ћег де ла за пле ње не 
и де фи ни тив но од у зе те имо ви не од фи зич ких и прав них ли ца у 
основ на сред ства за рад др жав них ор га на ко ји су до при не ли за пле-
ни. Ово за ко но дав но ре ше ње је сва ка ко те ко ви на са вре ме ног за ко-
но дав ства и по сто је озбиљ на те о риј ска и прак тич на оспо ра ва ња 
ле ги тим но сти та квог ре ше ња. 
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Сма тра мо да би Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је при ме ном 
ових стан дар да знат но до при не ла учвр шће њу по ли тич ког си сте ма, 
јер би ти ме ја сно ди фе рен ци ра ле тзв. снагезакона15) у др жав ним 
ор га ни ма и дру штву у оп ште, од оних сна га ко је су оче ки ва ле да 
се фи нан си ра ју од имо ви не сте че ном из вр ше њем кри вич них де ла. 
На ша ис ку ства на ме ђу на род ном пла ну су та ква да по ли тич ки си-
сте ми раз ви је них др жа ва има ју мно го ви ше ди фе рен ци ран од нос 
из ме ђу тзв. снагаредаизакона од сна га кри ми нал них ор га ни зо ва-
них гру па, а што се, из ме ђу оста лог, по сти же не по сред ни јим кон-
фрон ти ра њем по свим осно ва ма со ци јал ног жи во та, од ре ђи ва њем 
ра зних гра ни ца те кон фрон та ци је на свим ни во и ма, па и на ни воу 
сти ца ња ма те ри јал них до ба ра за рад. Уко лио се у раз ви је ни јим по-
ли тич ким си сте ми ма сти че ста бил ност ја ча њем ове не по сред не 
кон фрон та ци је са ор га ни зо ва ним кри ми на лом, уто ли ко ће то би ти 
де ло твор ни је у јав ном ин те ре су Ре пу бли ке Ср би је.

СЛАБОСТИУСПРОВОЂЕЊУСТРАТЕГИЈЕ
ЗАБОРБУПРОТИВКОРУПЦИЈЕУКОРИШЋЕЊУ
ПРЕДПРИСТУПНИХФОНДОВАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

На ци о нал на стра те ги ја је све о бу хват на, мул ти сек тор ска и пла-
ни ра на да да је ре зул та те на ду жи рок. За оства ри ва ње крат ко роч-
них ци ље ва, као у кон крет ном слу ча ју,  по треб но је ства ра ти стра-
те ги ју и на ло кал ним ни во и ма. Ло кал не ини ци ја ти ве су ма њег оби-
ма, усме ре не на јед ну област, нај че шће су ре зул тат парт нер ства са 
не вла ди ним сек то ром, ме ди ји ма и гра ђа ни ма. Сек то ри ко ји су на 
ло кал ном ни воу иден ти фи ко ва ни  да у њи ма по сто ји нај ве ћа опа-
сност од ко руп ци је су: уво ђе ње јав них рас пра ва о бу џе ту оп шти на, 
ус по ста вља ње етич ких ко дек са за функ ци о не ре и за по сле не у оп-
шти на ма, ус по ста вља ње пре вен тив них ме ха ни за ма у ло кал ној са-
мо у пра ви.16) Сек то ре од ре ђу ју и пред при ступ ни фон до ви Европ ске 
уни је ко је тре ба да ап сор бу је Ре пу бли ка Ср би ја где се по др жа ва ју 
ини ци ја ти ве да се ели ми ни ше ко руп тив на прак са и ја ча спо соб-
ност ци вил ног сек то ра да над гле да тро ше ње бу џет ских сред ста ва.

У сек то ру пра во су ђа по ја ча ва ју се на по ри ка уна пре ђе њу не-
за ви сног и по у зда ног пра во су ђа у Ре пу бли ци Ср би ји без ко га не ма 

15)  По пут „G(go vern ment) Man” у САД
16)  Дра ган Мар ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва као из вор ни об лик не по сред не де мо кра ти је“, 

Политичкаревија, 2/2011:73-90, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.87: 
„Ло кал на са мо у пра ва, као об лик не по сред не де мо кра ти је, су про ста вља се свим об ли-
ци ма ауто кра ти је и по ли тич ког мо но по ла.“
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ефи ка сног од го во ра дру штва на кри ми нал. Пра во су ђе у Стра те ги-
ји тре ба да бу де тре ти ра но као рав но прав на и кон ку рент на власт у 
од но су на ор га не от кри ва ња и је ди на власт ко ја да је ко нач ну реч 
о то ме шта је сте, а шта ни је ор га ни зо ва ни кри ми нал у Ре пу бли ци 
Ср би ји. 

Спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је про тив ко руп ци је Ре пу-
бли ке Ср би је мо ра да до при не се ства ра њу по вољ ни јих усло ва за 
уста но вље ње и функ ци о ни са ње не за ви сног, по у зда ног и функ ци о-
нал ног суд ства и по бољ ша ње пра во суд не ко о пе ра ци је и ства ра њу 
усло ва за раз ви ја ње по у зда ног, функ ци о нал ног и са мо стал ног пра-
во су ђа и по бољ ша ње ко о пе ра ци је из ме ђу аген ци ја за спро во ђе ње 
за ко на.

У ве зи са ме ра ма ко је су усва ја не и пред у зи ма не да би ис тра ге 
слу ча је ва ко руп ци је би ле ефи ка сни је, а по себ но у слу ча је ви ма ко-
руп ци је на ви со ком ни воу, по За кон о ораг ни за ци ји и над ле жно сти 
де жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног ри ми на ла (Службе
ни гласникРС бр. 72/03 и 73/07), осно ва но је Јав но ту жи ла штво 
за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла у Бе гра ду (Спе ци јал ни 
ту жи лац  и за ме ни ци Спе ци јал ног ту жи о ца) и По себ но оде ље ње 
Ви шег су да у Бе о гра ду и Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду, По себ на 
слу жба МУП-а и По себ на при твор ска је ди ни ца. Сва ли ца ко ја ра де 
на овим пред ме ти ма има ју знат но ве ћа овла шће ња од сво јих ко ле га 
не го што је то у ре дов ној за кон ској про це ду ри.

По од ред би чл. 16. овог За ко на сва ли ца ко ја има ју на ве де на 
ван ред на овла шће ња су ду жна да до ста ве пот пу не и тач не по дат ке 
о свом имов ном ста њу, имов ном ста њу брач них дру го ва и крв них 
срод ни ка у пра вој ли ни ји до тре ћег сте пе на, а у та збин ској ли ни ји 
до дру гог сте пе на срод ства. Уред бом Вла де Ре пу бли ке Ср би је из 
2003. го ди не је про пи сан обра зац за до ста вља ње ових по да та ка. 
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и Ми ни стар ство фи нан си ја 
вр ше кон тро лу ових при ја ва по сво јим уну тра шњим ак ти ма.

За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма17) про пи су је ду жност слу-
жбе ни ка да тра же одо бре ње за  до пун ски рад, да при ја ве по кло не 
ко је до би ја ју у ве зи са вр ше њем функ ци је, да при ја ве су коб ин-
те ре са у сва кој кон крет ној си ту а ци ји и да под не су до ка зе о пре-
но су упра вљач ких пра ва у при вред ним су бјек ти ма. За кон је увео 
ка те го ри ју службеницинаположају ко ји се де ли мич но по кла па ју 
са кру гом ли ца на ко ја се при ме њу је и За кон о спре ча ва њу су ко ба 

17)  Слу жбе ни гла сник РС бр. 79/05 са ка сни јим до пу на ма
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ин те ре са (на при мер: по моћ ни ци ми ни ста ра и ди рек то ри по себ них 
ор га ни за ци ја).

Из град ња нор ма тив них и ин сти ту ци о нал них мо гућ но сти кон-
тро ле је је ва жан фак тор бор бе про тив ко руп ци је и ка да је реч о 
јав ним функ ци о не ри ма. Не по сто је прав не пре пре ке да се и код 
ове ка те го ри је јав них слу жбе ни ка у ши рем сми слу утвр ди оба ве за 
под но ше ња по да та ка о имов ном ста њу и с тим у ве зи је Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је до не ла од го ва ра ју ће по ли тич ке од лу ке.

Етич ки ко декс за по сле них у јав ним на бав ка ма  и пра ће ње ње-
го ве при ме не у прак си пред ста вља зна ча јан еле мент стра те ги је у 
бор би про тив ко руп ци је у овој обла сти.

Прин ци пи ко дек са су:
1. Про фе си о нал ност и струч ност за по сле них
2. За ко ни тост и пра вил ност вр ше ња слу жбе
3. По ли тич ка не у трал ност
4. За по шља ва ње на осно ву струч но сти и спо соб но сти
5. По ште ње и ин те гри тет
6. За бра на дис кр ми на ци је
7. Од го во ран од нос пре ма по да ци ма од јав ног зна ча ја
8. За бра на тр го ви не ути ца јем
9. Оба ве шта ва ње о по ку ша ји ма ути ца ја на соп стве ни ин те гри-

тет.
Ме ре ко је се при ме њу ју за оце њи ва ње при ја ва о имо вин ском 

ста њу др жав них функ ци о не ра и по ли ти ча ра и ме ре ко ји ма се обез-
бе ђу је да ље пра ће ње и кон тро ла, пред ста вља ју још је дан мо ћан 
алат про тив ко руп ци је. Упу ство про пи су је са др жи ну и на чин упи-
си ва ња по да та ка у Ре ги стар имо ви не функ ци о не ра и по ве за них ли-
ца по чла ну 14. За ко на о спре ча ва њу су ко ба ин те ре са. 

Сви по да ци из Из ве шта ја чи не ба зу по да та ка ко ји се во де у 
ком пју те ри зо ва ном ре ги стру имо ви не, за шти ће ном од го ва ра ју ћом 
ши фром-ко дом, до ступ ном пред сед ни ку и се кре та ру Ре пу блич ког 
од бо ра и ли цу ко је они овла сте. По дат ке из Ре ги стра мо гу ко ри сти-
ти са мо чла но ви Ре пу блич ког од бо ра при ли ком об ра де по је ди них 
пред ме та. Пи са на до ку мен та ци ја, из ве шта ји и при ло зи, чу ва ју се у 
по себ но обез бе ђе ном ар хи ву, под кон тро лом се кре та ра Ре пу блич-
ког од бо ра и ли ца ко је он овла сти.
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На чин обез бе ђе ња по да та ка о имов ном ста њу функ ци о не ра и 
по ве за них ли ца, обим и на чин ко ри шће ња тих по да та ка, као и од-
ре ђи ва ње ме ста за чу ва ње по да та ка и од го вор них ли ца, би ће бли же 
про пи са ни у по себ ном одељ ку Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји Слу жбе 
Ре пу блич ког од бо ра. Упут ство про пи су је Ме ри ла за оце ну про то-
ко лар них и при год них по кло на по Чла ну 16. За ко на. 

МОГУЋНОСТПРИМЕНЕСПЕЦИЈАЛНИХ
ИСТРАЖНИХТАКТИКА,ТЕХНИКАИМЕТОДА

ЗКП је та ко ђе ускла ђен и са од ред бом чл. 50. (По себ не тех ни ке 
ис тра ге), Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је, по ко-
јој је сва ка др жа ва уго вор ни ца ду жна је да, „пред у зи ма ... по себ не 
тех ни ке ис тра ге, као што су елек трон ско или дру ги об ли ци пра ће-
ња и тај не опе ра ци је“.

Кон крет но, по на ве де ној Кон вен ци ји по сту па ње за кри вич на 
де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла пу тем при ме не спе ци јал них ис тра-
жних тех ни ка, так ти ка и ме то да, огра ни че но је са јед не стра не, на 
по сту па ње са мо ван огр ни че ња у соп стве ном за ко но дав ству и са 
дру ге стра не, на по сту па ње у скла ду са оба ве зом на ше др жа ве да 
пре ду зме све, за ко ном до зво ље не ме ре за по тре бе ефи ка сне и на-
гла ша ва мо ефи ка сне, бор бе про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко-
руп ци је. Сми сао ове на по ме не је да се у при ме ни ме ђу на род них 
стан дар да за кри вич ни про гон за кри вич на де ла ко руп ци је мо же 
ићи и ши ре од кон вен ци ја, али ни ка ко уже. Упра во овај ши ри при-
ступ у бор би про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је, по себ-
но кад је реч о при ме ни спе ци јал них ис тра жних тех ни ка, так ти ка 
и ме то да, опе ра тив ног ра да по ли ци је, прав не прак се Спе ци јал ног 
ту жи ла штва и су до ва и дру гог, па и у по гле ду де фи ни са ња ко руп-
тив них кри вич них де ла, оха бру је др жав не ор га не да иду и ван га-
ба ри та ме ђу на род них кон вен ци ја, на рав но ка да год за то не по сто је 
огра ни че ња у до ма ћем за ко но дав ству. По што се ра ди о На ци о нал-
ној стра те ги ји, она сва ка ко ле ги тим но ути че на прав не ста во ве и 
ак ту ел на схва та ња у пра во су ђу, не ди ра ју ћи у не за ви сност пра во-
су ђа, а што до при но си ефи ка сни јој бор би про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла и ко руп ци је.18)

18)  Со ци о лог Вла дан Стан ко вић у свом пред ло гу ме ра за раз ре ше ње ко руп ци је у по ли тич-
кој сфе ри жи во та Ср би је ис ти че ја ча ње не за ви сно сти суд ства као јед ног од основ них 
пред у сло ва бор бе про тив ко руп ци је и да ље де мо кра ти за ци је дру штва. (Ви де ти: Вла дан 
Стан ко вић, „По ли тич ке ели те у Ср би ји  – од пар то кра ти је до плу то кра ти је“, Политич
каревија, 2/2011: 93-108, Ин сти тут за По ли тич ке сту ди је, Бе о град 2011, стр.105.
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Ово је у скла ду са пре по ру ка ма у чл. 20. Кон вен ци је ко је су 
про це сно прав не пи ро де и ве за не су за при ме ну спе ци јал них ис-
тра жних тех ни ка, так ти ка и ме то да, се де фи ни шу оба ве зе др жа ва 
пот пи сни ца да, са мо ван огр ни че ња у соп стве ном за ко но дав ству, у 
ци љу ефи ка сни је бор бе про тив кри ми на ла омо гу ће при ме ну ме ра, 
из ме ђу оста лог, «ко ри шће ње кон тро ли са не ис по ру ке и, та мо где 
про це ни да је то це лис ход но, ко ри шће ње дру гих спе ци јал них ис-
тра жних тех ни ка, као што је елек трон ско пра ће ње или дру ги об-
ли ци над зо ра и тај не опе ра ци је, од стра не над ле жних ор га на на 
ње ној те ри то ри ји за по тре бе ефи ка сне бор бе про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла.»

Ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет пра во су ђа за бор бу про тив ко-
руп ци је је по ве ћан. На ове ор га ни за ци о не про ме не су ути ца ле пре-
по ру ке Са ве та Евро пе за де парт мен та ли за ци ју и спе ци ја ли за ци ју у 
јав ном ту жи ла штву као и ре зул та ти уче шћа у про јек ту UNDP. По-
др шка ин сти ту ци о нал ном раз во ју за кон фрон ти ра ње са јав ном ко-
руп ци јом и про јек ту US AID-a за по др шке ре фор ми пра во су ђа, као 
и ка над ске Аген ци је за пра во суд не ре фор ме. Од ре ђен је спи сак ко-
руп тив них кри вич них де ла ко ја су пред мет спе ци ја ли за ци је у по-
сту па њу јав них ту жи ла шта ва. Сва ка ко да се и ова вр ста кри вич них 
де ла мо же тре ти ра ти као де ла са еле мен ти ма ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла, та ко да ће из дво је но и струч ни је об ра ђе но по сту па ње за та 
кри вич на де ла до при не ти ефи ка сно сти Спе ци јал ног ту жи ла штва 
за ор га ни зо ва ни кри ми нал ко је тре ба да раз дво ји ор га ни зо ва ну и 
ви со ку ко руп ци ју од кри вич них де ла ко ја не ма ју сва обе леж ја ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла, али има ју из у зет но ви сок сте пен дру штве не 
опа сно сти, и ова де ла ко руп ци је упу ти ре дов ним ту жи ла штви ма.

Спе ци ја ли за ци ја у пра во су ђу је по др жа на и као ва жан стра-
те шки по тез у укуп ној бор би про тив кри ми на ла, по угле ду на ре-
ше ња у дру гим зе мља ма где се при бе га ва уна пре ђе њу спе ци ја ли-
за ци је и тим ског ра да ка да год је у пи та њу по ве ћа на угро же ност 
дру штва од по је ди них ви до ва кри ми на ла.
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НАЦИОНАЛНАСТРАТЕГИЈА
УБОРБИПРОТИВКОРУПЦИЈЕ

Одлукa о утвр ђи ва њу На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив 
ко руп ци је19) у увод ном де лу са др жи ана ли зу узро ка и по јавнх об-
ли ка ко руп ци је. Кнста то а но је да да се ра ди о те шком про бле му 
де мо крат ског пре о бра жа ја дру штва и да је ре ша ва ње тог про бле ма 
услов без ко га се др жа ва не мо же ле ги ти ми са ти као др жа ва вла да-
ви не пра ва.20)

На ци о нал на стра те ги ја је усво је на пре ева лу а ци ја гру пе зе-
ма ља за бор бу про тив ко руп ци је Са ве та Евро пе (GRE CO) ко ја је 
вр ши ла вред но ва ње успе шно сти ин сти ту ци о нал ног и за кон ског 
окви ра Ре пу бли ке Ср би је укљу чу ју ћи и  ову стра те ги ју. Ева лу а ци ја 
је по твр ди ла оправ да ност по ста вље них ци ље ва и кључ них еле ме-
на та стра те ги је.

Циљ На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је је да 
утвр ди и пре по ру чи ме ре ко је ће у крат ком, сред њем и ду гом ро ку 
до при не ти су зби ја њу ко руп ци је. У оства ри ва њу тог ци ља по шло 
се од прет по став ке да се ко руп ци ја ја вља та мо где по сто је мо гућ-
но сти и ин те ре си. Мо гућ но сти се мо ра ју укла ња ти си стем ским ре-
фор ма ма, а ин те ре си ели ми ни са ти ме ра ма ко ји ма се по ве ћа ва ри-
зик и сма њу је ко рист од ко руп ци је. 

Стра те ги ја об у хва та три кључ на еле мен та: 
1. ефи ка сну при ме ну ан ти ко руп циј ских про пи са; 
2. пре вен ци ју, ко ја под ра зу ме ва от кла ња ње мо гућ но сти за ко-

руп ци ју; и
3. по ди за ње све сти и обра зо ва ње јав но сти, ра ди јав не по др шке 

за спро во ђе ње ан ти ко руп циј ске стра те ги је.
У ве зи са тач ком 3. стра те ги је ко ја се од но си на прет по став ке 

нео п ход не за спро во ђе ње стра те ги је по себ но је на гла ше но по сто-
ја ње по ли тич ке во ље на стра ни Вла де Ре пу бли ке Ср би је и дру гих 
ин сти ту ци ја. Схва та ју ћи зна чај бор бе про тив ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла и ко руп ци је Вла да Ре пу бли ке Ср би је је ви ше пу та не дво-

19)  До не та је на осно ву чла на 73. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и чла на 134. По слов ни-
ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је («Слу жбе ни гла сник РС», број 56/05), на Сед-
мој сед ни ци Дру гог ре дов ног за се да ња На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је у 2005. 
го ди ни, одр жа ној 8. де цем бра 2005. Го ди не (Слу жбе ни гла сник РС», бр. 109/2005).

20)  Зо ран Ми ло ше вић, „По ли тич ке стран ке и ко руп ци ја“, Политичкаревија, бр. 1/2007, 
стр. 23-37.
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сми сле но ис ка за ла сво ју по ли тич ку во љу да се об ра чу на са ко руп-
ци јом.21)

ЗАКОНИТИПРАВЕДАНПОСТУПАКПРЕДСУДОМ

„Вла да ви на пра ва ни је, да кле, вла да ви на за ко на не го вла да ви на 
на че ла о то ме ка кви за ко ни тре ба да бу ду, те ка ко, на ко га и од ко га 
тре ба да се при ме њу ју.“22) Оно што је бит но за ефи ка сну бор бу про-
тив ко руп ци је је сте да се у са вре ме ном кри вич ном по ступ ку да је 
под јед нак зна чај на че лу за ко ни то сти (ле га ли те та) и на че лу пра вед-
но сти (ле ги ти ми те та). Пра вед ност је би ла као на че ло сла би је те о-
риј ски об ра ђи ва на и ма ње до след но при ме њи ва на у ре пре сив ном 
дру штву. Са вре ме но европ ско за ко но дав ство при ме њу је ово на чло 
кроз пра во на пра вич но (фер) су ђе ње и пра ва стра на ка на при ступ 
не за ви сном су ду. Иде ја пра вед но сти је не су прот ној стра ни од иде-
ја ко је по др жа ва ју те жње за без у слов ним оства ре њем соп стве ног 
ин те ре са ар ти ку ли са ног кроз за кон. Ко руп ци ја у дру штву про те-
жи ра упра во иде је ко је по др жа ва ју и не ки ака дем ски кру го ви, а 
то је да се За ко ник о кри вич ном по ступ ку знат ни је не из ме ни, јер 
им од го ва ра по сто је ће ре ше ње ко је је ду бо ко не пра вед но (суд ска 
ис тра га по са да шњем ЗКП-у). Пра вед ност је за ми шље на као јед-
на кост стра на ка, мо гућ ност и во ља да се по зи ци ја дру гог до жи ви 
и да се у скла ду са про жи вље ним по сту пи по злат ном пра ви лу, да 
се сва ки по сту пак ко ји пред у зи маш, мо же те би вра ти ти. Јав но ту-

21) „За јед нич кој из ја ви са Лон дон ске ми ни стар ске кон фе рен ци је“ од 25. но вем бра 2002. 
го ди не;

 „За јед нич кој плат фор мом у ве зи гра нич не упра ве и без бед но сти“ у Охри ду од 22. ма ја 
2003. го ди не;

 „Со лун ској де кла ра ци ји“ са Са ми та Е.У. и За пад но-Бал кан ских зе ма ља у Со лу ну, од 
21.ју на 2003. го ди не;

 „За јед нич ким за кључ ци ма“ са Фо ру ма ЕУ и За пад но бал кан ских зе ма ља, у Бри се лу, од 
28. но вем бра 2003. го ди не;

 „Са ра јев ској Де кла ра ци ји“ са са стан ка ми ни ста ра прав де и дру гих пред став ни ка др-
жав них ор га на зе ма ља Ју го-ис точ не Евро пе у Са ра је ву, од 28.10.2003. го ди не;

 „За јед нич кој из ја ви са Кон фе рен ци је ми ни ста ра прав де и уну тра шњих по сло ва зе ма ља 
Ју го-ис точ не Евро пе ко је уче ству ју у про це су ста би ли за ци је и асо ци ја ци је, од 18. ма ја 
2004. го ди не у Бу ку ре шту;

 „Ре ги о нал ној стра те ги ји за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла“, усво је ној на Бри-
о ни ма сеп тем бра ме се ца 2005 го ди не;

 „За јед нич кој из ја ви“ на Са стан ку ми ни ста ра прав де и ми ни ста ра уну тра шњих по сло ва 
у окви ру Ини ци је ти ве про це са са рад ње Ју го и сточ не Евро пе (SE ECP) у Лу тра ки ју 8. и  
9. 02. 2006. го ди не. 

22)  Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр.75.
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жи ла штво не ма мо но пол на пра вич ност, искре ност и по ште ње и 
европ ско за ко но дав ство не до зво ља ва да јав но ту жи ла штво по том 
осно ву ар би три ра у дру штву, већ на про тив, као об лик јав не ту жбе 
у др жа ви вла да ви не пра ва мо ра би ти ор га ни зо ва но као стран ка.23)

По што ва ње сло бо да и пра ва гра ђа на је за на чај на прет по став ка 
успе шне бор бе про тив ко руп ци је. За ко ник о кри ви чом по ступ ку 
ко ји је у по ступ ку пре о бли ко ва ња тре ба да ство ри рав но те жу из ме-
ђу ефи ка сно сти кри вич ног по ступ ка и за шти те људ ских пра ва та ко 
да се оства ри ба ланс из ме ђу ефи ка сног от кри ва ња из вр ши ла ца и 
пра ва и сло бо да гра ђа на. По ре ше њи ма из до са да шњег За ко ни ка 
ова рав но те жа је на ру ше на у ко рист дру штва у од но су на по је дин-
ца и ре зул ти ра ја ча њем ре пре си је.

Ви сок сте пен упле те но сти у ор га ни зо ва ни кри ми нал услед то-
га што су се у ра ни јем пе ри о ду по је дин ци и чи та ви де ло ви др жав-
ног апа ра та по ве за ли са кри ми нал ним гру па ма и ти ме до при не ли 
оп штој угро же но сти и ра њи во сти основ них вред но сти дру штва.24) 
Овај за кљу чак се за сни ва на ра зул та ти ма ана ли зе по ту па ња у обла-
сти ор га ни зо ва ног кри ми на ла и де ла про тив у став ног уре ђе ња и 
бе зед но сти Ре пу бли ке. Сма тра мо да ор га ни зо ва ни кри ми нал и ко-
руп ци ја у сво јим нај ви шим ступ ње ви ма сва ка ко укљу чу је еле мен-
те про тив у став ног де ло ва ња у ци љу де ста би ли за ци је и ру ше ња 
по ли тич ког си сте ма и на ру ша ва њу вла да ви не пра ва у ве ћем оби му. 
На то ука зу ју чи ње ни це да, не са мо да је ме ђу жр тва ма ових кри-
вич них де ла био та да ак ту ел ни пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је, већ и бив ши пред сед ник Пред сед ни штва СР Ср би је, ак ту ел ни 
Ми ни стар од бра не, а за тим, ак ту ел ни ге не рал по ли ци је Ре пу бли ке 
Ср би је, по је ди ни по зна ти по ли ти ча ри, при вред ни ци и дру ге јав не 
лич но сти. Сма тра мо да, ка да је реч о по тре би обез бе ђе ња ефи ка сне 
бор би про тив ко руп ци је и дру гих те шких кри вич них де ла, има ју ћи 
у ви ду да се оче ку је при ме на За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку ко ји 
ина у гу ри ше ту жи ла шку ис тра гу, об лик јав не ту жбе би мо рао тр пе-
ти од ре ђе не ути ца је ан гло-сак сон ског пра ва.

23) Јо ван Кр стић, „Ор га ни зо ва ни кри ми нал и ко руп ци ја и очу ва ње ин те гри те та јав них ту-
жи лав ца – пра во и прав да“, Часопис заправнутеоријуипраксуудружењесудијау
ФедерацијиБоснеиХерцеговине, Са ра је во. 2009.

24) Ми ле Ра кић, „Ко руп ци ја као од раз ста ња без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је“, Политичка
ревија, 3/2010: 359-378, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.360: „Са 
аспек та без бед но сти дру штва и др жа ве ин ди ка тив но је са зна ње да ко руп ци ја ја ча кри-
ми нал не ак тив но сти омо гу ћа ва ју ћи кри ми нал ним гру па ма да опе ри шу из ван или нај-
че шће на иви ци за ко на.“
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integrity of theMunicipal Authorities and the Anticor
ruptionAgencyisinstakeduringthepreliminarycriminal
proceedings that couldbe infringedby the suspectsand
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themodernCriminalProcedureLawtheequalimportance
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ofjustandfairproceedingsisontheoppositesideofthe
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imaginedasequality,possibilityandwillpowertocombat
tocorruptionbytherulesandstandardsisthegeneralgu
idelinesforsolvingcorruptioncases.
Keywords:corruption,legality,legitimacy,standards,co
ordination,AnticorruptionAgency

ЛИТЕРАТУРА

•  Јо ван Ћи рић, Ма рио Ре ља но вић, Не ма ња Не на дић, Мар ко Јо ва но-
вић, Дра ган До бра ши но вић, Да ни ло Пе јо вић, Корупцијапроблеми



стр:173198.

- 197 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2011год.(XXIII)Xvol=30

ипревазилажењепроблема, Удру же ње јав них ту жи ла ца и за ме ни ка 
јав них ту жи ла ца, 2010.

•  Јо ван Ћи рић, „Не ки ме то до ло шки про бле ми у ис тра жи ва њу фе но-
ме на ко руп ци је“, Ревијазакриминологијуикривичноправо, 2/2008, 
Бе о град, 2008.

•  Сне жа на Грк, „Ср би ја у зо ни ре це сив ног су мра ка“, Српскаполитич
камисао, 1/2009, Бе о град, 2009.

•  Ми ро слав Жив ко вић, „Не до ста ци прав не др жа ве и су зби ја ње кри-
ми на ли те та“ у збор ни ку ра до ва Спре чав ње и су зби ја ње са вре ме них 
об ли ка кри ми на ли те та II, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2007.

•  Јо ван Кр стић „Кри вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја у су-
прот но сти са прин ци пи ма Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма 
и Уста ва Ре пу бли ке Ср би је“, ЗборникрадоваИнститутазакрими
нолошкаисоциолошкаистраживања, 1-2/08, Бе о град, 2008.

• 6.   Јо ван Кр стић, „Ор га ни зо ва ни кри ми нал и ко руп ци ја и очу ва ње 
ин те гри те та јав них ту жи лав ца“, „Пра во и прав да“, Часописзаправ
нутеоријуипраксу, Удру же ње су ди ја у Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це-
го ви не, Са ра је во, 2009.

• 7.   Не над Не на дић, „По јам и узро ци ко руп ци је“, ЗборникрадоваКо
рупција–основнипојмовиимеханизмизаборбу, Бе о град, 2007.

• 8.   Зо ран Ми ло ше вић, „По ли тич ке стран ке и ко руп ци ја“, Политич
каревија, бр. 1/2007: 23-37, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2007.

• 9.     Де нис Том сон, Политичкаетикаијавнаслужба, Де ре та, Бе о-
град, 2007.

• 10.   Ми ле Ра кић, „Ко руп ци ја као од раз ста ња без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је“, Политичкаревија, 3/2010: 359-378, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2011.

• 11.  Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

• 12.    Вла дан Стан ко вић, „По ли тич ке ели те у Ср би ји – од пар то кра ти-
је до плу то кра ти је“, Политичкаревија, 2/2011: 93-108, Ин сти тут за 
По ли тич ке сту ди је, Бе о град 2011.

• 13.   Дра ган Мар ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва као из вор ни об лик не-
по сред не де мо кра ти је“, Политичкаревија, 2/2011:73-90, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011.

• 14. Вла дан Стан ко вић, „Ути цај кон фе си о нал но хри шћан ског чи ни о-
ца на ко руп ци ју“, Српскаполитичкамисао, 2/2011: 57-76, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2011.

• 15. Da vor De ren či no vić, Kri mi na li za ci ja ne za ko ni tog bo ga će nja , Prav ni 
fa kul tet, Za greb, 2006.



- 198 -

НЕПРИМЕРНОБОГАЋЕЊЕИКОРУПЦИЈАУ...ЗоранМилосављевић

Resume
Itturnedoutthatautocracyanddictatorshiparefer
tile ground for the emergence and proliferation of
smoothsociopathologicalphenomena.Thefewerin
strumentstousecontroloftheauthorities,ie.which
is less transparency in state leadership, thegreater
thecorruption.Oneof themeasuresaimedatover
comingthedifficultiesrelatedtothenatureofthecri
me of corruption is criminalization оf socalled an
inappropriateenrichment.Unliketheclassiccrimeof
bribery,theillicitenrichmentrepresentstheaccumu
lationofwealth in thehandsofpublicofficials that
cannotbereasonablyexplainedorjustifiedfromthe
pointoftheoriginorofthesourceofenrichment.The
prerequisitefortherealizationoftheNationalStra
tegy forCombatingCorruption,which refers to the
completeness and uniqueness of the application in
relationtothetypesandsubjectsofcorruption,can
beachievedthroughasinglecoordination.TheCase
Studyofperceivedbutunprocessedcorruptiongives
anexampleof truecasesofallegedcorruptionand
illicitenrichment,whichwillserveinpracticetoper
ceive the problemand try to give guidelines to ad
dress the standards ofUNCAC andUNTOC in the
fightagainstcorruption.

 Овај рад је примљен 29. октобра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
новембра 2011. године.
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